
  

NYHEDSBREV - SCT. MICHAELS KIRKE 
5. marts 2022 

Husk 
Menighedsrådsvalget! 

 

Valget finder sted søndag den 3. 
april. 

 

Sidste frist for at tjekke, om du er 
på valglisten, er søndag den 6. 

marts. 
 

Du kan blive kandidat til 
menighedsrådsvalget ved at 

henvende dig til Helle F. Bartelsen, 
Nikica Ivo Mrsic, Jacob Kendell 

Lund eller Ib Wolf og få udleveret 
skemaet ”Kandidat til 

Menighedsrådet” som skal afleveres 
senest søndag den 6. marts. 

 

Er du forhindret i at stemme 
søndag den 3. april efter messen, 

kan du brevstemme ved at 
henvende dig til Ib Wolf og få 

udleveret materiale til 
brevafstemning efter den 11. marts 

og senest den 1. april kl. 16.00. 
 

Alle medlemmer af Sct. Michaels 
Sogn ønskes et godt valg. 

 

Med venlig hilsen 
 

Ib Wolf 
Formand for valgbestyrelsen 

 

Messetider 
Tilbedelse og Rosenkrans 

  
Messe på dansk  

Alle søndage kl. 10 
Alle tirsdage kl. 17.00 
Alle fredage kl. 17.30 

 

Korsvejsandagt på dansk 
Alle tirsdage i fastetiden kl. 16.15 

 

Messe på polsk 
Lørdag den 26/3 kl. 17.00 
Lørdag den 30/4 kl. 17.00 

 

Messe på engelsk 
Søndag den 13/3 kl. 16.30 

Lørdag den 2/4 kl. 15.00 – Socia-

lising, catechesis, and mass at 17.00. 

Messe på vietnamesisk 
Lørdag den 9/4 kl. 16.00 

 

Bed med Biskop Kozon! 
 

 Bøn for fred i Ukraine 
 

Almægtige, evige Gud! Du elsker fred og er selv fredens ophav. 
 

Vi bønfalder dig om fred og frihed for Ukraine. Lad det uretfærdige angreb ophøre, 

de fjendtlige tropper trække sig tilbage og landet både nu og i fremtiden bevare sin 

suverænitet. 
 

Afvend den nød, som kampene allerede har medført. Lad de sårede hurtigt finde 

finde lindring og andre nødlidende få den fornødne hjælp, de døde finde hvile og de 

sørgende trøst. Giv at alle, som er på flugt, snart må kunne vende tilbage, men også, 

så længe deres situation er usikker, blive vel modtaget dér, hvor de kommer hen. 
 

Giv, at de statsledere og politikere, som har magt og indflydelse i de enkelte lande og 

i verdenssamfundet, må handle besindigt og tolerant, respektere hver nations 

suverænitet og uafhængighed og sætte stabiliteten i verden over egne interesser. 
 

Lad alle sår og uoverensstemmelser, som gennem historien har skabt had og mistro 

mellem mennesker og derved risiko for krig og andre konflikter, blive helet og løst 

ved dialog, vilje til forsoning og være båret af gensidig tillid og respekt. 
 

Giv, at vi, som lever i fred og sikkerhed, fortsat må kunne glæde os over disse goder, 

vise dig vor taknemmelighed for dem og bidrage til, at alle må få del i dem. Gør os 

gavmilde og gæstfrie over for dem, der i deres nød kommer til os. 
 

Giv, at vi ikke blot i nødens stund, men altid må ære dig som den sande freds ophav, 

tillidsfuldt sætte vor lid til dig og leve vort liv til din ære og i kærlighed til vore 

medmennesker. 
 

Det beder vi dig om ved din Søn, Jesus Kristus, fredsfyrsten og universets konge, 

som lever og råder med dig, Gud i al evighed. Amen. 
 

Maria, fredens dronning, bed for os. 

 



 

Caritas Fasteindsamling 

Årets fasteindsamling går til uddannelse af særligt udvalgte mødre i 

sundheds- og ernæringsteknikker i det afrikanske land Niger. 

Mødrene tilkobles lokale sundhedsklinikker og hjælper med at 

opspore underernærede børn i deres kvarterer, så børnene kan 

komme i behandling og forældrene kan lære, hvordan de sikrer en 

varieret og sund kost for deres børn. 

I den forbindelse har vi planlagt de to følgende arrangementer: 

1) Lørdag d. 12. marts kl. 13.00 - Gå for Niger i Marielundskoven 

2) Søndag d. 27. marts efter messen - Afrikansk kulturarrangement. 

Sct. Michaels kirkes Caritasudvalg. 

DEN SYNODALE VANDRING 
OGSÅ I KOLDING 

Den Katolske Kirke befinder sig på initiativ af 

pave Frans midt i en ”synodal proces”, der løber 

fra oktober 2021 til oktober 2023. I den første fase 

af denne proces udforsker vi, hvad Helligånden 

siger til Den Katolske Kirke i Danmark i dag. Vi er 

alle inviterede til at deltage i besvarelsen af dette 

spørgsmål. 

Processen er både en bred høring i Den katolske 

Kirke, som skal udmunde i konkrete bidrag til 

bispesynoden i Rom i 2023 og en bevidstgørelse 

om vort kirkelige fællesskab – om vort fælles 

ansvar for at deltage i fællesskabet og dets mission. 

Vi skal lytte til hinanden uden fordomme og turde 

tale med mod og oprigtighed, og vi skal indgå i en 

åben dialog – både internt i Kirken, med andre 

kristne trossamfund og i samfundet. Derfor beder 

vi Helligånden oplyse os og vejlede os, så vi må 

være et fællesskab, der vandrer sammen med Jesus 

Kristus, under Åndens vejledning. 

Konkret i Kolding betyder det, at menighedsrådet 

indbyder til et menighedsmøde lørdag den 23/4 

fra 14.30 til 17.30. Det fra Bispedømmets side 

foreslåede format kan man finde som vedhæftning 

til dette Nyhedsbrev. 

 

 

 

 

 
 
 

Projekt Restaurering af Kirkevindue  

10.000 kr. har en anonym givet til Projekt Restaurering af 
Kirkevindue. Hjertelig tak for din generøsitet. Du ved, hvem du er.  

 

Dermed har vi skønsmæssigt fået samlet omkring 160.000 kr. i 
menigheden. Dertil kommer, at vi har ansøgt en række fonde om 

hjælp. 
 

Der er nemlig et godt stykke op til de godt 500.000 kr., som det koster 
at udbedre og genopbygge glasmosaikvinduet over hovedindgangen til 

kirken.  
 

Husk, den første søndag i måneden går kollekten ubeskåret til 
projektet. Så læg gerne lidt ekstra i indsamlingsbøssen den første 

søndag i måneden. 
 

Bagerst i kirken, vil der være salg til fordel for Projekt Restaurering af 
Kirkevindue. 

 

Roderick, vores sognekunstner, har haft travlt med at male 
plexiglasbrikker med smukke håndmalede engle (25 kr.). Disse engle 

er lige til at hænge op. Han har også lavet smukke indrammede 
akvareller med Sct. Michaels kirke som motiv, som sælges samme 

sted. 
 

Til samme formål og til salg har Vo fået graveret med farve på 
plexiglasbrikker en majestætisk og smuk Sct. Michael, som også er lige 
til at hænge op i vinduet, og som giver nogle fantastiske lyseffekter i 

solskin.  

Ny hjemmeside! 
Quoc Phu Le fra Haderslev har frivilligt lavet en 
ny, flot designet og informativ hjemmeside til os. 

Hjemmesidens navn er katolskkolding.dk.  
 


